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OFERTE SERVICIU
l Pizzar pentru restaurant în 
centrul vechi. 0724.159.111.

l Angajăm șoferi de TIR, 
Danemarca –Norvegia. Condiții 
de muncă și salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +45/25351103, 
+40/743160861. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandinavia.
dk. SASS LOGISTICS SRL

SELECTĂM PERSONAL 
HOTELIER: SPĂLĂTORI 
DE VASE, CAMERISTE, 
BUCĂTARI, OSPĂTARI, 
BARTENDERI, COAFEZE, 
MASEUZE, PATISERI, 
BRUTARI, PENTRU NAVE 
DE CROAZIERĂ DE 5 
STELE PE RÂURI ÎN 
EUROPA. FĂRĂ COMI-
SION! CERINŢE: LIMBA 
E N G L E Z Ă  Ş I / S A U 
GERMANĂ/FRANCEZĂ. 
HOTEL@RIVER-JOBS.
COM. TEL.021.320.98.10.

l Penitenciarul Mioveni organi-
zează în data de 11.09.2017 ora 
10.00 la sediul aflat în localitatea 
Mioveni, B-dul. Dacia, nr.1, 
judeţul Argeș, licitaţie publică cu 
strigare, pentru închirierea unui 
teren cu o suprafaţă de 38mp, 
situat în incinta penitenciarului, 
în vederea amenajării unui 
punct comercial destinat persoa-
nelor private de libertate și 
personalului unității. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 16 lei/ 
mp/ lună. Saltul de supralicitare 
este de 1 leu /mp /lună. Garanţia 
de participare este 300 lei. Docu-
mentaţia descriptivă se poate 
obţine gratuit de la sediul Peni-
tenciarului Mioveni pe bază de 
solicitare scrisă. Informaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0248.260.802.

l Turnatoria Centrala Orion 
SA, societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, in conformitate cu hota-
rarea creditorilor, angajeaza 
persoana responsabila pe 
probleme de mediu, care sa se 
ocupe de intocmirea tuturor 

raportarilor/indeplinirea tuturor 
obligatiilor de mediu, pentru un 
salariu de ½ din salariul minim 
pe economie, respectiv 725 lei/
luna. Persoanele interesate sunt 
rugate sa transmita C.V la sediul 
lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Judetul 
Prahova, pana la data de 
07.09.2017 pe fax: 0244.597.808 
sau email: office@andreiioan.ro 
sau cu posta.

l Muzeul Ţării Făgărașului 
„Valer Literat”, cu sediul în loca-
litatea Făgăraș,  str.Mihai 
Viteazul, nr.1, judeţul Brașov, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: -custode 
gest ionar  M II ,  conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 12.09.2017, ora 10.00, 
-Proba interviu în data de 
15.09.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Custode 
Gestionar M II- studii medii cu 

d ip lomă de  baca laureat ; 
-vechime: minimum 6 luni; 
-condiţii specifice: cunoașterea 
unei limbi străine de circulație 
internațională -cunoștințe de 
bază; -abilităţi, calităţi și aptitu-
dini necesare: vigilență și atenție 
permanentă; disponibilitate față 
de solicitările publicului vizitator; 
disponibilitate de a desfășura 
ocazional program prelungit. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Muzeului Ţării Făgăra-
șului „Valer Literat”, strada 
Mihai Viteazul, nr.1, respectiv în 
data de 4 septembrie 2017, ora 
14.00. Relaţii suplimentare la 
sediul: Muzeului Ţării Făgăra-
șului „Valer Literat”, strada 
Mihai Viteazul, nr. 1, persoană de 
contact: Kovacs Marioara 
-Departament Administrativ, 
telefon: 0768.186.571, e-mail: 
muzeufagaras@yahoo.com

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 

Sibiu, str.Gheorghe Bariţiu, 
nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar 
vacante de: -asistent medical 
generalist: 1 post, conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 13.09.2017, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
13.09.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
școală postliceală sanitară (studii 
superioare de scurtă durată sau 
studii superioareîn domeniul 
sanitar); -vechime -fără vechime; 
-cert if icat  de membru în 
O.A.M.G.M.A.M.R. Candidaţii 
vor depune dosarele de parici-
pare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Biroul 
RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Clinic de Pedia-
trie Sibiu, persoane de contact: 
Cujba Radu și Gabor Constanta, 
telefon: 0269.230.260, interior: 

110, fax: 0269.230.045, e-mail: 
pediatrie_sibiu@yahoo.com

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, str.Gheorghe Bariţiu, 
nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-asistent medical:  1 post, 
conform HG286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scr isă  în  data de 
19.09.2017, ora 09.00; -Proba 
practică în data de 22.09.2017, 
ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 22.09.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
școală postliceală sanitară (studii 
superioare de scurtă durată sau 
studii superioare în domeniul 
sanitar); -specialitatea medicină 
generală sau pediatrie; -vechime 
-fără vechime; -certificat de 
membru în O.A.M.G.M.A.M.R. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de paricipare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
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torul Oficial, Partea III-a, la 
sediul Spitalului Clinic de Pedia-
trie Sibiu, Biroul RUNOS. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, persoane de contact: 
Cujba Radu şi Gabor Constanta, 
telefon: 0269.230.260, interior: 
110, fax: 0269.230.045, e-mail: 
pediatrie_sibiu@yahoo.com

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, str.Gheorghe Bariţiu, 
nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -bran-
carder :  -1  post ,  conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 21.09.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
21.09.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
generale; -fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
paricipare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, 
persoane de contact: Cujba Radu 
şi Gabor Constanta, telefon: 
0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269.230.045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, str. Gheorghe Bariţiu, 
nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -spălă-
toreasă: -1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 20.09.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 
20.09.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 

generale; -fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
paricipare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, 
persoane de contact: Cujba Radu 
şi Gabor Constanta, telefon: 
0269.230.260, interior: 110, fax: 
0269230045, e-mail: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, str.Gheorghe Bariţiu, 
nr.1-3, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -asis-
tent medical: 1 post, conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 20.09.2017, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
25.09.2017, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 25.09.2017, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii şcoală postliceală 
sanitară (studii superioare de 
scurtă durată sau studii superi-
oare în domeniul sanitar); -speci-
alitatea medicină generală sau 
pediatrie; -vechime -minim 1 an; 
-cert if icat  de membru în 
O.A.M.G.M.A.M.R. Candidaţii 
vor depune dosarele de parici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea III-a, la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, Biroul 
RUNOS.  Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Clinic de Pedia-
trie Sibiu, persoane de contact: 
Cujba Radu şi Gabor Constanta, 
telefon: 0269.230.260, interior: 
110, fax: 0269.230.045, e-mail: 
pediatrie_sibiu@yahoo.com

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina cu sediul în localitatea 
Slatina, str.B-dul Sf.Constantin 

Brâncoveanu, nr. 3,  județul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante de: -referent sportiv gr.
IV -instructor fitness (nr.posturi: 
1) -Compartiment Centru 
F i t n e s s ,   c o n f o r m 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -depunere 
dosare concurs: 29.08.2017, ora 
08.00 -11.09.2017, ora 16.00; 
-selecția dosarelor: 12.09.2017; 
-proba scrisă: 19.09.2017, ora 
10.00; -interviul: 22.09.2017, ora 
10.00.  Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: Condiţii specifice: -refe-
rent sportiv gr.IV -Comparti-
ment Centru Fitness; -carnet de 
instructor fitness; -studii medii 
de specialitate sportivă (liceu cu 
program sportiv), absolvite cu 
d ip lomă de  baca laureat ; 
-vechime în muncă -minimum 1 
an sau -studii medii de alte speci-
alități, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat- minimum 3 ani 
vechime în muncă, coroborat cu 
minimum 1 an activitate în 
domeniul sportului sau cu califi-
care de antrenor. Relaţii supli-
mentare se  pot  obţine la 
Compartiment Juridic, Relaţii 
cu Publicul, Resurse Umane, de 
luni până joi, între orele 08.00-
16.30, vineri, între orele 08.00-
1 4 . 0 0  s a u  l a  t e l e f o n : 
0349.738.657.

l Compania Walter Tosto WTB 
din Bucuresti angajeaza 35 de 
sudori, 8 lacatusi mecanici si 8 
strungari universali, absolventi 
ai scolilor profesionale care au 
diplome de calificare pentru 

meseriile de "Sudor", "Lacatus 
mecanic", respectiv "Strungar 
universal", cunoscatori ai limbii 
romane si ai limbii ruse, la un 
nivel mediu, in scopul integrarii 
profesionale in companie si a 
desfasurarii activitatii in cadrul 
proiectelor speciale pentru 
clientii internationali. CV-urile se 
trimit prin fax la: 021.232.11.53 
sau e-mail la: job@wtb.ro pana 
pe data de 29 august 2017, inter-
viurile urmand sa aiba loc pe 30 
august 2017

l Personal angajare urgent cu 
experienţă în pregătirea şi proce-
sarea clătitelor, 4 posturi. Punct 
de lucru în incinta Gării de Nord 
Bucureşti. 0724925883.

l Societate comercială anga-
jează familie pentru muncă în 
fermă pomicolă. Rog seriozitate. 
Telefon: 0744.383.529.

l Comuna Devesel organizează 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției contractuale de 
execuție, vacantă, de paznic din 
cadrul Compartimentului “Paza 
si deservire” la sediul Primăriei 
comunei Devesel: -proba scrisă 
19.09.2017, ora 10.00; -interviul 
21.09.2017, ora 10.00. Condiţii 
specifice: -studii generale, profe-
sionale sau medii absolvite cu sau 
fără diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă de  minim 2 
ani. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul comunei 
Devesel. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Devesel şi la nr. de 
telefon 0252/707111.

CITAȚII  
l Numitul Avarvarii Dorin 
Iulian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Brăila, str. 
Malului nr. 23, judeţul Brăila, 
este citat la judecătoria Brăila, 
Secţia Civilă, camera Sala 4, 
Complet c 4 civil în data de 
14.09.2017, ora 9:00, în calitate 
de  pârât ,  în  dosaru l  nr. 
17570/196/2016, în proces cu SC 
Compania de Utilităţi Publice 
Dunărea SA Brăila în calitate de 
reclamant.

l Grigorescu Mihai cu ultimul 
domiciliu în Municipiul Braşov, 
Str. Lămâiţei, nr. 66, Bl. 93, sc. C, 
ap. 5, Judeţul Braşov, este citat 
pentru data de 29 septembrie 
2017, ora 08:30, la Judecătoria 
Ploieşti în proces civil  de succe-
s i u n e ,  d o s a r  c i v i l  n r. 
7547/281/2007, la cererea recla-
mantei Grigorescu Gh. Florica  

l SC Anydor Com SRL, cu 
sediul în Mărgineni, jud.Bacău, 
în calitate de intimată în dosarul 
nr. 3348/180/2015, având ca 
obiect nulitate act în contradic-
toriu cu apelanta Potroghiru 
Ana, este citată pentru termenul 
din 13.09.2017, la Tribunalul 
Bacău, ora 9.00.

l Se aduce la cunoştința celor 
interesați că petenții Suchici 

Valeria, Ioniță Lidia, Icide-
Ştefan Ioan, Icide-Ştefan Geor-
geta, Gavrilă Mihail şi Mamina 
Ioan au solicitat Judecătoriei 
Braşov să se constate că au 
dobândit prin uzucapiune 
dreptul de proprietate asupra 
cotei de 1/6 (250/1500) din 
imobilul- teren situat în locali-
tatea Dumbrăvița, str.Luncă, 
înscris în CF nr. 100469 sub nr. 
top. 92/2/2, având ca proprietar 
tabular pe Morar Janos. Persoa-
nele interesate pot face opoziție 
la Judecătoria Braşov în termen 
de o lună de la data afişării şi 
publicării prezentei somații.

l Se aduce la cunoştința celor 
interesați că petenții Icide-Ştefan 
Ioan, Icide-Ştefan Georgeta şi 
Ioniță Lidia au solicitat Judecă-
toriei Braşov să se constate că 
petenții Icide-Ştefan Ioan, Icide-
Ştefan Georgeta au dobândit 
prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra unei supra-
fețe de 591mp din imobilul- 
teren situat în localitatea 
Dumbrăvița, str.Luncă, nr.99, 
înscris în CF nr.101957 (prove-
nită din conversia CF 117A+4) 
sub nr. top. 1537 şi că petenta 
IONIȚĂ Lidia a dobândit prin 
uzucapiune dreptul de proprie-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. În 

conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. 

Prahova organizează pe data de 07.09.2017, orele 10.00, la 

sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova din 

localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație 

publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. Teren extravilan 

în suprafață de 600 m.p., categoria de folosință pădure, situat în 

comuna Secăria, jud. Prahova, Tarla 22 Parcela 320/40 PD, 

intabulat - preț pornire - 1.200 lei. Pasul de licitație este de 100 

lei. Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la 

licitație până pe data de 05.09.2017, orele 16.00, la registratura 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova din 

localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, dosar ce trebuie să 

conțină următoarele documente: a) cererea de înscriere la 

licitație; b) dovada plății garanției de participare, reprezentând 

10% din prețul de pornire a licitației în contul RO98TREZ 

5215005XXX000089 deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de 

înregistrare 2844936; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant, în original; d) pentru persoanele juridice 

de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română și legalizat; f) pentru persoanele fizice române, copie de 

pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de 

pe pașaport sau carte de identitate, după caz; h) dovada emisă de 

creditorii fiscali că nu are obligații fiscale restante la bugetul de 

stat și la bugetul local. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne 

contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul 

A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 

502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai 
nr. 5A, organizează joi 28 septembrie 2017, orele 12.00, şedinţă 
publică de licitaţie în vederea vânzării unui apartament 
necontractat din blocul de locuinţe nr. 21 din ansamblul de 
locuinţe Obcini 1B din municipiul Suceava. 

Documentele necesare participării la licitaţie sunt înscrise 
în caietul de sarcini ce poate fi ridicat direct de la sediul 
Primăriei municipiului Suceava, din b-dul 1 Mai nr. 5A, Ser-
viciul Patrimoniu (camera 3).

Contravaloarea caietului de sarcini este de 10 lei, garanţia 
de participare la licitaţie este de 2.050 lei, iar taxa de partici-
pare la licitaţie 1.025 lei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Municipiului Suceava, Serviciul Patrimoniu (camera 3) sau la 
telefon 0230/212696, int. 162, persoană de contact Damian 
Camelia.

Cererile de înscriere la licitaţie vor fi depuse la registratura 
Primăriei Municipiului Suceava, ultima zi de înscriere fiind 26 
septembrie 2017, orele 10.
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tate asupra unei suprafețe de 
875mp din imobilul- teren situat 
în localitatea Dumbrăviţa, str.
Luncă, nr.105, înscris în CF 
nr.101957 (provenită  din 
conversia CF 117A+4) sub nr. 
top. 1537, ambele terenuri având 
ca  proprietar  tabular  pe 
Szamoilă Reveica (ns. Manole). 
Persoanele interesate pot face 
opoziție la Judecătoria Brașov în 
termen de o lună de la data 
afișării și publicării prezentei 
somații.

l Concesionar Rusu Ioan chem 
pe concesionarii Constantinescu 
Aurelia si Kolonaty Frantz si 
mostenitorii acestora sa se 
prezinte la sediul A.C.C.U. 
(Administratia Cimitir Sfanta 
Vineri) in vederea achitarii taxei 
de intretinere pentru locul de 
veci cf. HCGMB nr. 303/2003, 
pana la data de 28 septembrie 
2017. 

l Se citează numitul  Pioraș 
Gheorghe,  fiul  lui  Pioraș 
Gheorghe, cu ultimul domiciliu 
în comuna  Rodna, judeţul 

Bistriţa-Năsăud în calitate de 
p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.1403/265/2016 ,  pentru 
termenul de 26.06.2017.

l Se citează pârâtul Cornea 
Dorel, cu ultimul domiciliu în 
Berezeni, județul Vaslui, la Jude-
cătoria Huși pentru termenul din 
13 septembrie 2017 în dosarul 
517/244/2016, cu obiect partaj 
succesoral, în contradictoriu cu 
reclamantul Cornea Dumitru.

l Petcu Constantin domiciliat în 
Tudor Vladimirescu, str. Lale-
lelor nr. 12, jud. Brăila este citat 
în data de 14.09.2017 la Judecă-
toria Tulcea în calitate de pârât 
în Dosar nr. 4312/327/2016, 
având ca obiect rezoluțiune 
antecontract.

LICITAȚII  
l Debitorul Plantis -Agro SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații  SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Tractor rutier CASE 
9200.25, an fabricație 1996, preț 

pornire licitație -54.000,00Lei 
inclusiv TVA; 2. Plug regent 5 
brazde –preț pornire licitație 
-13.500,00Lei inclusiv TVA; 3. 
Semănătoare păioase maschio - 
p r e ț  p o r n i r e  l i c i t a ț i e 
-11.250,00Lei inclusiv TVA; 4. 
Lamă deszăpezire -preț pornire 
licitație -8.100,00Lei inclusiv 
TVA; 5. Disc lățime 6M -preț 
pornire licitație -10.050,00Lei 
inclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitaților pentru bunurile mai 
sus prezentate, aparținând patri-
moniului debitoarei Plantis 
-Agro SRL, reprezintă 50% din 
valoarea de piață inclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO39UGBI0000802003738RON 
deschis la Garanti Bank Sa 
Ploiești până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achizițio-

narea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini și Regula-
mentului de participare la lici-
tație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru utilaje prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 
06.09.2017, ora 12.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data 
de 13.09.2017,  20.09.217, 
27.09.2017, 04.10.2017, ora 
12.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate 
fi vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro.

l Anunț de participare la nego-
ciere directă pentru concesiune 
de bunuri proprietate publică în 

baza OU Nr. 54/2006. 1. Infor-
mații generale privind conce-
dentul: Comuna Ileanda, strada 
1 Decembrie 1918 nr. 43, loc. 
Ileanda, județul Sălaj, CIF 
4495204, tel/fax:0260.648.607, 
e-mail: prim.ileanda@gmail.com 
(persoana de contact Goron 
Maria, tel. 0762649958, e-mail: 
marya_goron@yahoo.com). 2. 
Informații generale privind 
obiectul concesiunii: Concesio-
narea suprafeței de 4.125 mp 
teren situat în intravilanul locali-
tății Ileanda, comuna Ileanda, în 
,,spatele morii” având vecini: 
teren de fotbal - teren de volei – 
vale - șanț CFR, Carte funciară 
nr. 50206. 3. Informații privind 
documentația de atribuire. 
Documentația de atribuire care 
conține și caietul de sarcini se 
poate procura de la Biroul Achi-
ziții Publice din cadrul Comunei 
Ileanda. 3.1. Se poate intra în 
posesia documentației de atri-
buire și a caietului de sarcini, 
conform OU 54/2006, art. 20 
alin. 2 lit. b, punerea la dispoziția 
persoanei interesate care a 
înaintat o solicitare în acest sens 

a unui exemplar din documen-
tația de atribuire, pe suport 
hârtie și/sau pe suport magnetic. 
3.2. Biroul Achiziții Publice din 
cadrul Comunei Ileanda, strada 
1 Decembrie 1918 nr. 43, loc. 
Ileanda, județul Sălaj. 3.3.Docu-
mentația de atribuire care 
include și caietul de sarcini se 
poate procura  gratuit. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor:15/09/2017, ora 14:00. 4. 
Informații privind ofertele: În 
documentația de atribuire care 
include si caietul de sarcini este 
redat explicit modul cum trebuie 
formulată oferta. 4.1.Data limită 
de  depunere  a  oferte lor : 
20.09.2017, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Biroul Achiziții Publice 
din cadrul Comunei Ileanda, 
strada 1 Decembrie 1918 nr. 43, 
loc. Ileanda, județul Sălaj. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă:  Oferta se va depune 
într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigílate, unul exterior si 
unul interior. 5. Data și locul la 
care este programată începerea 

În fiecare vineri, 
Jurnalul Naţional 
îţi oferă 4 
pagini 
cu
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procedurii de negociere directă: 
21.09.2017, ora 10:00, în Biroul 
Viceprimar din cadrul Comunei 
Ileanda, strada 1 Decembrie 
1918 nr. 43, județul Sălaj. 6. 
Tribunalul Sălaj, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 12, oraș Zalău, 
județul Sălaj, tel: 0260-611.085, 
fax: 0260-611.551, e-mail: trsj@
just.ro. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea și încetarea contractului de 
concesiune, precum și a celor 
privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevede-
rilor Legii contenciosului admi-
nistrativ nr.  554/2004, cu 
modificările ulterioare. Acțiunea 
în justiție se introduce la secția 
de contencios administrativ a 
tribunalului în a cărui jurisdicție 
se af lă sediul concedentului. 
Împotriva hotărârii tribunalului 
se poate declara recurs la secția 
de contencios administrativ a 
curții de apel, conform prevede-
rilor legale. 7.Data transmiterii 
anunțului de negociere directă 
către instituțiile abilitate în 
vederea publicării: 21/08/2017. 
Anunțul a fost publicat in Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a VI-a, nr. 157 din 23.08.2017.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde la licitatie, 
teren in suprafata de aproxi-
mativ 300 mp, situat în Craiova, 
Str. Teilor, 101b, impreuna cu 
baraca Pram de 73 mp, la pretul 
de 60.000 lei, fara TVA. Licita-
tiile se vor organiza la sediul 
administratorului judiciar in 
data de 06.09.2017 ora 14:00, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
gramata  pentru  data  de 
1 3 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
2 0 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 2 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
2 7 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 9 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  0 6 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
11.10.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 
de ore inaintea datei tinerii lici-
tatiei, mai multe relatii precum 
si achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l 1. Informatii generale privind 
concedentul, in special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/
sau adresa de e-mail  ale 
persoanei de contact : Comuna 
Ciulnita, jud. Ialomita, cod de 

identificare fiscala: 4231903, 
adresa: Comuna Ciulniţa, sat 
Ciulniţa, str.Matei Basarab, 
nr.68, judeţ Ialomiţa telefon 
0243218082, fax 0243218082, 
email: primariaciulnita@yahoo.
com. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesiunii, in 
special descrierea si identificarea 
bunurilor care urmeaza sa fie 
concesionate :concesionarea prin 
licitatie publica a 2 loturi de 
teren (un lot în suprafata de 
5000 mp și unul de 4538 mp ), 
situate în sat Poiana,carti-
er-Ghimpati, destinate constru-
irii de microferme.
3. Informatii privind documen-
tatia de atribuire : Documentatia 
de atribuire a fost întocmită 
conform OUG nr. 54/2006. 3.1. 
Modalitatea sau modalitatile 
prin care persoanele interesate 
pot intra in posesia unui exem-
plar al documentatiei de atri-
buire :Documentatia de atribuire 
poate fi  cumpărată de la 
Primăria comunei Ciulniţa-com-
partiment cadastru si urbanism. 
3.2. Denumirea si adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obtine un exemplar din 
documentatia de atribuire  : 
Compartiment cadastru si urba-
nism din cadrul Primăriei 
comunei Ciulniţa.. 3.3. Costul si 
conditiile de plata pentru obti-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guver-
nului nr. 54/2006: Taxa de parti-
cipare la licitatie este de 20 lei, 
contravaloarea documentatiei 
este de 25 lei iar garantia de 
participare la licitatie este de 200 
lei si se achita la casieria Prima-
riei comunei Ciulniţa. 3.4. Data 
limita pentru solicitarea clarifi-
carilor : 11.09.2017, ora 15,00. 4. 
Informatii privind ofertele: 
localitatea Ciulniţa, str. Matei 
Basarab, nr. 68, jud. Ialomita 4.1. 
Data limita de depunere a ofer-
telor: 15.09.2017 orele 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele : Primaria comunei Ciul-
niţa, sat Ciulniţa, str.Matei 
Basarab, nr.68, judeţ Ialomiţa. 
4.3. Numarul de exemplare in 
care trebuie depusa fiecare 
oferta : 1 exemplar. 5. Data si 
locul la care se va desfasura 
sedinta publica de deschidere a 
ofertelor: 18.09.2017 ora 13.00, la 
sediul Primariei comunei Ciul-
niţa, sat Ciulniţa, str.Matei 
Basarab, nr.68, judeţ Ialomiţa. 6. 
Denumirea, adresa, numarul de 
telefon, telefax si /sau adresa de 
e-mail a instantei competente in 
solutionarea litigiilor aparute si 
termenele pentru sesizarea 
instantei: Tribunalul Ialomita, 
adresa: Slobozia, b-dul. Cosmi-
nului, nr. 12, cod postal: 920030, 
judetul Ialomita,Telefon: 0243 
236 952, 0243 236 587 (centrala), 
Fax: 0243 232 266E-mail: tr-ia-
lomita-pgref@just.ro, infopubil@

just.ro. 7. Data transmiterii 
anuntului de licitatie catre insti-
tutiile abilitate, in vederea publi-
cari i :  28.08.2017.  Primar, 
Gheorghe Stelică.

l 1. Informatii generale privind 
concedentul, in special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/
sau adresa de e-mail  ale 
persoanei de contact : Comuna 
Ciulnita, jud. Ialomita, cod de 
identificare fiscala  : 4231903, 
adresa: Comuna Ciulniţa, sat 
Ciulniţa, str.Matei Basarab, 
nr.68, judeţ Ialomiţa telefon 
0243218082, fax 0243218082, 
email: primariaciulnita@yahoo.
com. 2. Informatii generale 
privind obiectul închirierii, in 
special descrierea si identificarea 
bunurilor care urmeaza sa fie 
închiriat: închirierea prin licitatie 
publica a unui imobil situat în 
sat Poiana, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 1, com. Ciulniţa, jud. 
Ialomita destinata pentru infiin-
tarea unei societăti comerciale 
având ca domeniu de activitate 
comercializarea produselor 
farmaceutice(drogherie). 3. 
Informatii privind documentatia 
de atribuire: Documentatia de 
atribuire a fost întocmită 
conform OUG nr.54/2006. 3.1. 
Modalitatea sau modalitatile 
prin care persoanele interesate 
pot intra in posesia unui exem-
plar al documentatiei de atri-
buire: Documentatia de atribuire 
poate fi  cumpărată de la 
Primăria comunei Ciulniţa-com-
partiment cadastru si urbanism. 
3.2. Denumirea si adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul primariei, de la care se 
poate obtine un exemplar din 
documentatia de atribuire  : 
Compartiment cadastru si urba-
nism din cadrul Primăriei 
comunei Ciulniţa. 3.3. Costul si 
conditiile de plata pentru obti-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guver-
nului nr. 54/2006 : Taxa de parti-
cipare la licitatie este de 20 lei, 
contravaloarea documentatiei 
este de 25 lei iar garantia de 
participare la licitatie este de 200 
lei si se achita la casieria Prima-
riei comunei Ciulniţa. 3.4. Data 
limita pentru solicitarea clarifi-
carilor: 11.09.2017, ora 15,00. 4. 
Informatii privind ofertele: 
localitatea Ciulniţa,str.Matei 
Basarab, nr. 68, jud. Ialomita. 
4.1. Data limita de depunere a 
ofertelor: 15.09.2017 orele 15.00 , 
4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele  : Primaria 
comunei Ciulniţa, sat Ciulniţa, 
str. Matei Basarab, nr. 68, judeţ 
Ialomiţa. 4.3. Numarul de exem-
plare in care trebuie depusa 
fiecare oferta: 1 exemplar. 5. 
Data si locul la care se va desfa-
sura sedinta publica de deschi-
dere a ofertelor: 18.09.2017 ora 

14.00, la sediul Primariei 
comunei Ciulniţa, sat Ciulniţa, 
str.Matei Basarab, nr.68, judeţ 
Ialomiţa. 6. Denumirea, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/
sau adresa de e-mail a instantei 
competente in solutionarea litigi-
ilor aparute si termenele pentru 
sesizarea instantei : Tribunalul 
Ialomita, adresa: Slobozia, b-dul. 
Cosminului, nr. 12, cod postal: 
920030, judetul Ialomita,Telefon: 
0243  236  952 ,  0243  236 
587  (centrala), Fax: 0243 232 
266E-mail: tr-ialomita-pgref@
just.ro, infopubil@just.ro. 7. 
Data transmiterii anuntului de 
licitatie catre institutiile abilitate, 
in vederea publicarii: 23.08.2017. 
Primar, Gheorghe Stelică

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare 
din antet, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al ADV Automotive 
Professional SRL, desemnat 
prin Sentinta nr. 3168 din data 
de 10.12.2015, pronuntata in 
dosar nr. 1434/93/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov, anunta 
scoaterea la vanzare prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile 
constand in 2 bucati digital 
video recorder, 10 bucati sistem 
multimedia pentru tetiera, 2 
bucati modulator FM, 3 bucati 
sistem de divertisment, 3 bucati 
modulator wireless, 1 bucata 
multifunctionala audio aflate in 
proprietatea ADV Automotive 
Professional SRL in valoare 
totala de 317 euro exclusiv TVA. 
Vanzare a bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 30.08.2017 
ora 14,00 prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care 
bunurile mobile nu se vor vinde 
la primul termen de licitatie, se 
va organiza o alta licitatie cu 
strigare in data de 06.09.2017, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar 
sau prin virament bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este 
de 150 lei exclusiv TVA. Achizi-
tionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se  pot  obt ine la 
tel.021.227.28.81.

l Control Trading S.R.L., soci-
etate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, conform hotararii 
creditorilor nr. 1295/13.07.2017, 
vinde urmatoarele bunuri:  - 
stoc de marfa, compus din: 
cabina metalica; motor mech. 
t630 110/130vdc; celule medie 
tensiune; repartitor 160a 1p; 
tablou electric; set piese schimb 
jt; cutie de trecere la motor 
95m; limit. de cursa; cutie alim 
500a capat dreapta; centrala de 
masura pm500; reanclansor pt. 
disj. rdb90; releu intermediar 
10a 230vac 11pini ;  cablu 
cuprucyeaby-f 3x50; releu inter-
mediar, cu clapeta; busbar 
support sem/ol400; cutie de 
joncţiune 95306sp "d; cablu 
semnal 26987fla 18x0.75; auxi-
liar temporizare contact;; între-
rupător automat ns630n 3p sd; 
intreruptor automat c6qn 4p 
63a c;, etc., la un pret diminuat 
cu 80 % fata de pretul de 
evaluare.  Lista completa a 
bunurilor, poate fi consultata la 
sediul sau pe site-ul lichidato-
rului judiciar www.andreiioan.
ro.  Licitatia se va tine in data 
de 30.08.2017 ora 10:00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi adjudecate, 
licitatia se va tine in data de  
3 1 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  0 6 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 7 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
2 0 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
22.09.2017. - stoc de marfa, 
compus din:  ampermetre, 
b e c u r i  h a l o g e n ,  c a b l u r i 
aluminiu, aplice, banda izola-
toare, consola jgheab metalic, 
bride, bec vapori mercurhqi, 
lampa f luorescenta, papuci 
electrici, detector miscare, 
tablou echipat, sigurante, tarod 
de mana, jgheab cabluri, corp 
iluminat stradal, caseta semna-
lizare, intrerupatoare, prize, 
bloc legaturi, set repere, surse 
alimentare, corpuri iluminat, 
prize, tranformatoare, cabluri 
cupru, cabina metalica, cara-
mida, tabla, teava, sarma 
sudura, repartitoare, doze 
rigips, conectori, intrerupatoare 
a u t o m a t e ,  c e l u l e  m e d i e 
tensiune, cetrala de masura, 
cleme de legatura, cutie meta-
lica, motor mecanism, module 
protectie, tripolare, monopo-
lare, variator de tensiune, vari-
ator rotativ, suport pentru doza, 
scurtcircuitor mobil, tuburi 
neon, la un pret diminuat cu 95 
% fata de pretul de evaluare.  
Lista completa a bunurilor, 
poate fi consultata la sediul sau 
pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.andreiioan.ro. Licitatia se 
va tine in data de 30.08.2017 
ora 11:00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, iar in 

cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine 
in data de de  31.08.2017, 
0 4 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  0 5 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 5 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 8 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 9 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 0 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
21.09.2017, 22.09.2017 Dosarul 
de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0723357858; www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Autorizație pentru 
exercitarea functiei montator I  
SCB pe numele Cârstocea 
Bogdan. O declar nula.

l Pierdut Certificat de pregă-
tire profesională a conducato-
rului auto CPC și ADR, pe 
numele Crăciun Constantin 
Sorin. Le declar nule.

l Pierdut atestat ADR pe 
numele Macavei Vasile Florin. 
Îl declar nul.

l Pierdut certificat de atestare 
a dreptului de proprietate 
privată pe numele Ionescu 
F l o r e a  ș i  S t e l i c a  n r. 
4680/5/8 .07.1998 emis  de 
Prefectura București.

l Declar pierdut card sănătate 
e u r o p e a n  e l i b e r a t  d e 
C.A.S.M.B. nr. de identificare al 
cardului 
80902130040002747275 expiră 
pe 11/01/2018 emis pe numele 
Mardale Sevastiţa.

l Pierdut legitimaţie de trans-
port pe numele Plopeanu Vlad 
eliberată de A.S.E. E.A.M.

l S.C. Inanna Cafe S.R.L. cu 
s ed iu l  în  Bucureș t i ,  s t r. 
Apolodor nr. 5, ap. 8, sector 5, 
C . U . I .  3 2 7 6 9 9 5 0 , 
J40/11458/30.08.2016, declară 
nul certificatul constatator al 
punctului de lucru din staţia de 
metrou Timpuri  Noi  cod 
magazin TNOVX01.

l Declar pierdute contract 
pentru construire de locuinţe 
proprietate  personală nr. 
1674/69 eliberat la 27.03.1969 
de O.C.L.P.P. București str. 
Gutenberg nr. 1 și proces verbal 
de predare- primire- recepţie 
din 23.10.1969, emis de același 
O.C.L.P.P., pe numele Isbășescu 
Mihai și Isbășescu Alina Lia. 
Sunt pierdute în împrejurări 
necunoscute și nu le-am folosit 
în alte scopuri (vânzări, donaţii, 
ipoteci). Le declar nule.


